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(mem.* 	JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

PROTOKOLL 

Datum: 2016-11-24 

Stationsgatan 12, klockan 9.00-11.00 

hona Szatmari Waldau (V), ordförande 
Sevana Bergström (L), vice ordförande 
Peter Gustavsson (S) 
Sadaf Nasiripour (Fi) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga deltagare: Ingela Hagström, avdelningschef, Milena Kraft, utvecklingsledare och Gustav Lundmark, 
studentmedarbetare 

Utses att justera: 	Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 1-5 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 2016-12-02 

—t— 
f(z-  cKrAf" —1-reDUIPAA 

hona Szatmari Waldau (V), ordförande 	Fredrik Ahlstedt (M)justerare 

 

 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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mala 	JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2016-11-24 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

§2 

Fördjupad presentation och diskussion av CEMR-nulägesbilden 

CEMR-deklarationen är en Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå (CEMR). Kommunstyrelsen undertecknade deklarationen i februari 2015. 
Deklarationen är ett offentligt ställningstagande för jämställdhet och åtagande att nå upp till de 30 
artiklar som är framtagna. 

Redovisning ges om: 
• Uppsala kommuns jämställdhetsarbete 
• Sammanfattning av CEMR — nulägesbilden 
• Nästa steg i arbetet 
• Sammanfattning av öppna jämförelser —jämställdhet 

Uppsala kommuns jämställdhetsarbete: 
2013-2013 påbörjades SKL:s satsning "hållbart jämställdhet" där del av kommunens 
kontor/förvaltningar deltog. 
2014-2016 utarbetades plan för j ämställdhetsintegrering i Uppsala kommun. 
2015 undertecknande av CEMR. 
2016 tydlig prioritering inom Mål och budget 2016 (även 2017). 

På kommunledningskontoret finns en arbetsgrupp som stöttar förvaltningar och bolag i arbetet med 
jämställdhetsbudgetering. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PROTOKOLL 

Datum: 2016-11-24 

§3  

Inrättande av jämställdhetspris samt rådets roll som jury 

Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
ett jämställdhetspris i Uppsala kommun. 

Rådet diskuterar vikten av tydliga kriterier och vikten av enighet i juryn vid utdelande av priset. 

Förslag till kriterier tas fram till nästa möte. 

§4 

Lägesuppdatering 

Lägesuppdatering ges om: 
• Riktlinjer för jämställdhetsintegrering 
• Jämställdhetsbudgetering 
• Utbildningar 
• HBTQ 

Riktlinjer för CEMR-deklarationen samt förslag till utbildningsinsatser tas fram till nästa möte. 

§5 

Sammanträdestider 2017 

Jämställdhetsrådet beslutar om följande sammanträdestider för 2017: 

Torsdag 9 februari, kl 9.00-11.00 
Torsdag 11 maj, kl 15.00-17.00 
Tisdag 19 september, kl 15.00-17.00 
Fredag 24 november, kl 9.00-11.00 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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